


 
 

Koulutukset on jaettu viiteen pääteemaan, joita klikkaamalla näet teemoihin liittyvät koulutukset. 

 

Koulutuksen nimeä klikkaamalla pääset koulutuksen sivulle, josta saat tarkempaa tietoa koulutukseen liittyen.  

Takaisin päävalikkoon pääset kun klikkaat koulutuksen sivun oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta:  

 

Koulutuksien toteutustavat saat selville niiden ikoneista: 

TAKAISIN VALIKKOON 

VIDEOTALLENNE 

OPETUS- JA OHJAUSOSAAMINEN  

DIGITAALISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ  

KOULUTUSALAN EKAMPUS—MITEN ALKUUN? 

O365 OPETUKSESSA I 

VISUAALISUUTTA OPETUKSEN HAVAINNOLLISTAMISEEN 

MUUT 

LUENTO / WORKSHOP—TYÖPAJA 



 

VERKKOKURSSIN SUUNNITTELU JA PEDAGOGINEN KÄSIKIRJOITUS 

19.8.2019 

KOULUTUSALAN 

TYÖVÄLINEITÄ FLIPPAUKSEEN 

VIDEOTALLENNE 

YHTEISET JA HENKILÖKOHTAISET RESURSSIT (O365) 

13.9.2019 

OPISKELIJOIDEN KOTIPESÄN RAKENNUSAINEET 

26.8.2019 

 
TIIMIOPETTAJUUTTA TUKEVAT VALMIUDET 

6.9.2019  

OMATAHTISEN OPISKELUN ALKUUN 

VIDEOTALLENNE 

OPISKELIJAN ETÄOHJAUS 

VIDEOTALLENNE 

PALAUTE 

VIDEOTALLENNE 

MONIPISTEOPETUS 

VIDEOTALLENNE 



 

MICROSOFT FORMS 

20.9.2019 

MICROSOFT TEAMS 

12.8.2018  

27.9.2019 

MOODLE + H5P 

4.10.2019 

ThingLink 360 + VR 

25.10.2019 

 

GIMP—KUVANKÄSITTELY 

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin! 

VIDEOTUOTANTO 

1.11.2019 

SWAY—ESITYSGRAFIIKKA 



 

KILKKEET JA HÄRPÄKKEET I 

PERUSTYÖVÄLINEET HALTUUN 

15.11.2019 

22.8.2019 

7.11.2019 

MOODLE –VASTAAVIEN TAPAAMINEN 

OPETUSTEKNOLOGIAPÄIVÄT 

PODCAST 

VIDEOTALLENNE 

KUTSU TULEE SÄHKÖPOSTIIN! 

SEURAA ILMOITTELUA! 

VIDEOTALLENNE 



— .. 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka:                               

19.8.2019  klo 13-16 
 
SISÄLTÖ:

 Verkkokurssin suunnittelu 

 Verkko-opintojen laatukriteerit ja pedagoginen käsikirjoitus 

 Verkko-opettajan roolit 

 Vuorovaikutus ja läsnäolo 

 Ohjaus kurssin aikana 

 Arviointi 

 

Läpikäydään verkkokurssin suunnitteluun ja pedagogiseen käsikirjoittamiseen 

liittyvät työvaiheet ja laatukriteerit. Kurssilla työstetään verkkokurssin suunnit-

telun työkirjaan omaa kurssi-ideaa. Voit osallistua yksin tai opetiimin kanssa—

kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa osamerkki hopeisesta osaamis-

merkkikokonaisuudesta.   

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus 

 

TAKAISIN VALIKKOON 



.. .. .. —

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa syksystä 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ:

 Mitä on käänteinen opettaminen? 

 Työvälineitä opetuksen toteuttamiseen 

 

Flipped Learning on ns. käänteinen opetusmenetelmä. Opettajan rooli on 

muuttunut tiedon jakajasta yksilöllisen oppimisen ja itseohjautuvuuden 

tukijaksi. ”Flippauksessa” korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta ja 

oppimista.  

 

Koulutuksessa läpikäydään käänteisen opetusmenetelmän hyödyt opettajan ja 

opiskelijan näkökulmasta, jonka jälkeen työpajassa pohditaan yhdessä ja ohja-

tusti, miten flippausta voisi hyödyntää omaan opetukseen. 
 

Toteutus:  

Videotallenne  

TAKAISIN VALIKKOON 



—.. 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

13.9.2019 klo 13.00-15.00 
 
SISÄLTÖ: 

 OneDrive - tiedoston siirto pilveen ja sen jakaminen  

 STREAM - videomateriaalit 

 O365 SharePoint 

 CreativeCommons - jaa oikeuksia 

 

 

Läpikäydään office365 perustoiminnot, jonka jälkeen on mahdollisuus jäädä 

suorittamaan pronssitason osaamismerkkiä ohjatusti.  

 

Koulutus antaa valmiudet suorittaa pronssimerkin osamerkin:  

Tekijänoikeudet 

 

Toteutus:  

Ohjatusti kokeillen 

TAKAISIN VALIKKOON 



— .. 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

26.8.2019 klo 12.00-15.00 
 
SISÄLTÖ: 

 Teams ja Moodle opiskelijan kotipesänä  

 Moodle ja O365 integraatio 

 

 

Koulutukseen voi osallistua yksin, jolloin on mahdollista suorittaa pronssisen 

osaamismerkin PLE –tehtävä tai osallistua yhdessä opetiimin kanssa ja aloittaa 

hopeamerkin teko. 

 

Toteutus:  

Luento ja ohjatusti kokeillen, vertaisoppiminen 

TAKAISIN VALIKKOON 



–

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

6.9.2019 klo 12.00-15.00 
 
SISÄLTÖ: 

 Opettajien välinen yhteistyö ja tiimiopettajuus - pelisäännöt 

 Tiedostojen yhteiskäyttö moodlessa ja O365 –ympäristössä 

 Moodlen kurssipankki 

 Tiimin CreativeCommons –merkki 

 Kakun kuorrutus 

 

Koulutuksessa annetaan vinkkejä oman tiimiopettajuuden kehittämiseen ja yh-

teisten aineistojen hyödyntämiseen.  

 

Koulutukseen voit osallistua yhdessä opetiimin kanssa. Soveltuvin osin koulu-

tuksessa voi suorittaa hopeamerkin sisältöä. 

 

Toteutus:  

Ohjatusti kokeillen, vertaisoppiminen 

 

.. .. .. 
TAKAISIN VALIKKOON 



–

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa lokakuusta 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ: 

 Mitä on itseohjautuva oppiminen? 

 Opiskelukäytännöt ja oppimateriaalit 

  - Videot 

  - Äänipalaute 

  - Testit ja tentit 

  - Oppimisanalytiikka 

  - H5P 

 

Koulutuksessa läpikäydään itseohjautuvaan opiskeluun tarvittavat työkalut, joi-

ta opettaja voi hyödyntää omien kurssien toteutuksessa.  

Aiheesta on mahdollista suorittaa osaamismerkki syksystä 2019 alkaen! 

 

Toteutus:  

Videotallenteet 
 

Voit tilata koulutuksen myös omalle tiimillesi! 

.. .. .. 
TAKAISIN VALIKKOON 



– .. 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa syksystä 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ: 

 Miten ohjaan opiskelijoita online? 

 Oletko pitänyt verkkoklinikkaa? 

 Verkkoviestintävälineet 

  - Zoom 

  - Teams –kokous 

  - TeamVeawer 

  - Chatit 

 

Koulutuksessa perehdytään opiskelijan etäohjaukseen liittyviin vaihtoehtoihin. 

 

Toteutus:  

Videotallenne  

 

.. .. .. 
TAKAISIN VALIKKOON 



–

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa syksystä 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ: 

 Monipisteopetus käytännössä 

 Synkroninen etäopetus - vuorovaikutteiset oppimistilanteet 

 Synkronisen ja asynkronisen opetuksen mahdollisuudet ja haasteet 

 Oppimisympäristö video-opetuksen tukena 

 

 

Toteutus:  

Videotallenne  

 tilauksesta hands on –kokeiluja opetiimin tilauksen mukaan 

.. .. .. 
TAKAISIN VALIKKOON 



–

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa syksystä 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ: 

 Erilaiset palautetyypit: opettajan palaute, vertaispalaute, itsearviointi 

 Multimodaaliset palautteet: ääni– ja videonauhoitteet 

 O365 ja Moodlen palaute –ominaisuudet 

 

Koulutuksessa läpikäydään vaihtoehdot koskien opiskelijalle annettavaa pa-

lautetta, jota opettaja voi soveltaa omaan opetukseensa. 

 

Toteutus:  

Videotallenne 

.. .. .. 
TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

20.9.2019 klo 13.00-15.00 
 
SISÄLTÖ: 
 Tentit, kyselyt ja tietovisat opetuksessa 

 Palaute opetuksen sisällöistä 

 Vastausten analysointi 

Microsoft Forms –työkalua voidaan hyödyntää opetuksessa esimerkiksi 

tenttien, kyselyiden ja tietovisojen luomiseen. Koulutuksessa läpikäydään 

nämä perusominaisuudet, jonka jälkeen työpajassa kokeillaan tehdä ohjeistuk-

sen mukainen kyselylomake. 

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus 
Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

12.8.2019 klo 12.00-15.00 

 

SISÄLTÖ: 

 Tiimin perustaminen ja muokkaaminen 

 Viestien lähettäminen 

 Opiskelijoiden tai muiden osallistujien lisääminen 

 Asiakirjojen lisääminen keskusteluun tai välilehtiin 

 Videopuhelu 

 Tehtävien laatiminen ja tarkastaminen 

Teamsin avulla voidaan luoda kurssialusta tai tiimityöpohja, joko opetus- tai kol-

legaryhmälle. Monipuolisen ryhmätyöskentelyn lisäksi Teams sopii mm. tehtävän-

palautuksiin, keskusteluihin, tiedottamiseen, kokouksiin ja videopuheluihin.  

 

Koulutuksessa läpikäydään Teamsin ominaisuudet, jonka jälkeen työpajassa ko-

keillaan käytännössä tiimien perustamista ja niiden hallinnointia.

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

27.9.2019 klo 12.00-15.00 
 
SISÄLTÖ: 
 Esityksen rakenne ja siirtyminen 

 Asetteluiden käyttö 

 Materiaalin lisääminen 

 Esityksen esikatseleminen 

 Esityksen jakaminen 

Office365 -visualisointityökalu Sway, mahdollistaa visuaalisen esitystavan ope-

tuksen tueksi hyvänä vaihtoehtona perinteiselle PowerPoint –esitykselle. Kou-

lutuksessa läpikäydään Sway –ohjelmiston perusteet, jonka jälkeen työpajassa 

toteutetaan oma esitys ohjeistuksen mukaisesti ohjatusti.

Toteutus:  
Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON 

 



Aika ja paikka: 

4.10.2019 klo 12.00-15.00 
 
SISÄLTÖ: 

Läpikäydään esimerkkejä H5P-sisältötyyppien käytöstä Moodlessa.  

 

H5P on interaktiivisten HTML5-sisältöjen tuotantotyökalu, jonka 

avulla voidaan luoda interaktiivisia harjoitustehtäviä ja  

lisätä toiminnallisuutta esimerkiksi videoihin.  

 

 Moodle ja pelillistäminen 

 H5P interaktiiviset työkalut 

 H5P lisääminen Moodlen kurssialustalle 

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

25.10.2019 klo 9.00-15.00  
Maks 8 henkeä / paja! 

 

SISÄLTÖ: 

 ThingLink-palvelu oppimisen resurssina 

 Oma projekti, jossa yhdistetään kuvaa, videota, linkkejä jne. 

 Harjoitellaan yhdistämään useita ThingLink-tuotoksia yhteen 

 Ricoh Theta S (360) -kameran käyttö ja aineiston siirto ThingLink-palveluun 

 ThingLink-editorin hallintatyökalut (oppilaiden kirjaaminen palveluun ja projektien luominen) 

Koulutuksen jälkeen opettaja osaa rakentaa visuaalisia oppimisympäristöjä interak-

tiivisten kuvien, videoiden ja 360 median avulla ThingLink—toimintaympäristössä. 

Koulutuksessa läpikäydään ThingLink –toimintaympäristön ja 360 –kuvaamisen pe-

rusteet, jonka jälkeen työpajassa toteutetaan käytännössä oma virtuaaliympäristö. 

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus. 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

 

TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

1.11.2019 klo 9.00—15.00 
 
SISÄLTÖ: 
 Videomateriaalien tuotantotavat:  

   kamerat ja mobiililaitteet, screencast, podcast jne. 

 Julkaisukanavat 

 Kuvan-, äänen ja videon käsittelyn perusteet ja optimointi helpoilla työvälineillä 

 Video- ja äänitiedostojen siirtäminen ja käyttäminen oppimisympäristöissä sekä so-

siaalisessa mediassa  

 Keskeiset videoihin liittyvät tekijänoikeudet 

 

Suositus: edeltävänä opintona Tekijänoikeudet –osaamismerkki 
 

Koulutuksen jälkeen opettaja osaa tuottaa video-oppimateriaalia oman opetuk-

sensa tueksi ja ohjata opiskelijaa oman työskentelyn dokumentoinnissa.  Koulu-

tuksessa läpikäydään videotuotannon perusteet, jonka jälkeen työpajassa to-

teutetaan käytännössä videomateriaalin kuvaaminen ja sen editointi ohjatusti. 
 

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus. 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 
Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin! 
 
SISÄLTÖ: 

 Työtila ja perustyökalujen käyttö 

 Kuvan koko ja kuvan resoluutio 

 Kuvan rajaaminen ja suoristaminen 

 Kuvan muokkaus, kohteiden poistaminen kuvasta 

 Valintatyökalut ja tasojen käyttö 

 Tekstin lisääminen kuvaan 
 

Koulutuksessa läpikäydään GIMP –kuvankäsittelyn perusteet ohjatusti, jonka 

jälkeen on mahdollisuus suorittaa aiheesta osaamismerkki. 
 

Toteutus:  

Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus. 

 

Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa syksystä 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ: 

 Kuvakaappaustyökalu 

 Helppokäyttötoiminnot 

 Tiedoston ääneenluku ja käännös 

 Sticky Notes 

 

Koulutuksessa läpikäydään hyödyllisiä ohjelmistoja ja tietoko-

neen helppokäyttötoimintoja. Tule kuuntelemaan lyhyet tietoiskut, joista saat-

taa olla suuri apu työpäivien helpottamisessa! 

 

 

Toteutus:  

Videotallenne 
Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON .. .. 



Aika ja paikka: 

15.11.2019 klo 13.00-15.00 
 

Onko pronssinen osaamismerkkisi kesken? 

 
SISÄLTÖ: 

 Työpaja, jossa omatahtisesti on mahdollisuus tehdä opettajan ohjauksessa 

pronssitason osaamismerkkejä. 

 

Kurssi soveltuu opettajille tai muulle henkilöstölle, joilla on pronssisen osaa-

mismerkin suorittaminen kesken. Tilauksesta voidaan toteuttaa myös oppilai-

toskohtaisesti siten, että käynnistetään osaamismerkkien suorittaminen. 

 

 

Toteutus:  

Osaamismerkki –klinikka 
Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

.. .. TAKAISIN VALIKKOON 



Aika ja paikka: 

Tarjolla verkossa syksystä 2019 alkaen 
 
SISÄLTÖ: 

 Mitä ihmeen podcast? 

 Podcastien tekeminen, tekniikka ja julkaisu 

 Sisällöllinen tekeminen ja tarvittavat työvälineet 

 

 

Podcastilla tarkoitetaan internetissä MP3-äänitiedostoina julkaistavaa ääniohjel-

maa, joka on hyvä vaihtoehtoinen työkalu opetukseen videomateriaalin lisäksi. 

Esimerkkejä podcastien sisällöistä ovat esimerkiksi asiantuntijahaastattelut, vin-

kit ja niksit, sekä omakohtaiset kokemukset.  

 

Toteutus:  

Videotallenne 
Lisätiedot: 
 

Hanna-Maija Rantamäki 

Verkkopedagoginen suunnittelija 
 

hanna-maija.rantamaki@sedu.fi 

TAKAISIN VALIKKOON 


